
 
 

 
Menighedsrådene i Rødovre-Hvidovre provsti 
og kirkegårdsbestyrelsen fra Hvidovre 
 
 
 

 Rødovre, den 30. juni 2022 
 
 
Indkaldelse til budgetsamråd vedr. Budget 2023 – 
 
tirsdag den 30. august 2022 kl. 19 i Grøndalslund sognehus 
 
2 repræsentanter fra hvert menighedsråd indkaldes hermed til budgetsamråd i de relevante  
ligningsområder i henhold til LBK nr 95 af 29/01/2020 §5, stk. 1.  
2 repræsentanter fra kirkegårdsbestyrelsen i Hvidovre indkaldes som observatører med taleret.  
Øvrige interesserede er velkomne og kan deltage som tilhørere. 
 
Aftenen har foreløbigt følgende dagsorden i henhold til LBK nr 95 af 29/01/2020 §6, stk. 1: 
 
Kl. 19.00 Budgetsamråd for sognene i Hvidovre ligningsområde/kommune 
 Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet – herunder provstiudvalgskassen. 
 Drøftelse af menighedsrådenes fremsendte ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – her-

under menighedsrådenes prioritering af ønskerne. 
 Beslutning / godkendelse af uændret driftsbevilling til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre. 
  

Kl. 20.00 Fællesmøde for alle sogne i Hvidovre og Rødovre 
 Drøftelse af emner af fælles interesse – fx Grøn omstilling / co2 tiltag & arbejdsmiljø 
 Drøftelse og beslutning om midler til samarbejder: 

o Puljen til Samarbejdsprojekter i provstiet 
o Fortsat abonnement på KU Videntjenesten, der koster 6.250 inkl. moms for provstiet  
o Orientering om Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen herunder om bevilling for 2023 for-

ventes uændret at være kr. 760.000 fra Rødovre-Hvidovre provsti. 
 Årshjul / Huskeliste / Grønspættebog for menighedsråd 

 
ca. kl. 21.00 Budgetsamråd for sognene i Rødovre ligningsområde/kommune 
 Orientering om den økonomiske situation i ligningsområdet, afvikling af gæld til kommunen – herunder 

provstiudvalgskassen. 
 Drøftelse af menighedsrådenes fremsendte ønsker til driftsrammer og anlægsbevillinger – her-

under menighedsrådenes prioritering af ønskerne. 
  

 

Efter PU-mødet den 18. august udarbejdes endelig dagsorden, som I får tilsendt vedlagt ”sammenskrivning af 
menighedsrådenes ønsker til drifts- og anlægsrammer”, der bedes medbragt til mødet. 
 
Med venlig hilsen 
Rødovre-Hvidovre provstiudvalg  
ved formand og forretningsfører 

 


